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STATUTER FÖR JAMTAMOT 
REDIVIVUMS DISPOSITIONSFOND 

antagna vid Prismotet den 19 mars 1994 

 

NYTT STATUTER FÖR JAMTAMOT 
REDIVIVUMS RESERVDISPOSITIONSFOND 

antagna vid Xxxxmotet den NN Yyyy 2010 

 

1§ Syfte 
Fonden har till allmänt syfte att befrämja ändamål som stärker 

känslan av kamratskap inom föreningen ävensom att bidra till att 
bibehålla eller gagneligt utveckla föreningens karaktär av såväl 
student- som hembygdsförening. 

Fondens för utdelning tillgängliga medel må inte ianspråktas för 
ändamål eller åtgärder som kan anses ingå i Jamtamots ordinarie 
verksamhet, så heller icke dess styrelses, kommittéers eller andra 
inrättningars. Vidare skall fonden inte begagnas för ändamål, för 
vilkas uppfyllande andra fonder, kassor eller anslag finnes att 
tillgå. 
Anvisningar till 1§ 
Med Jamtamots ordinarie verksamhet avses i dessa statuter exempelvis inom 
Upsala stads tullar bedriven motverksamhet eller sådan verksamhet, utövad inom 
– från Studentvägen uti densamma stad räknat – för jamt motsvarande högst ett 
såsom normalt ansett trampvelocipedavstånd, varmed här, bland andra, kan 
förstås Mot å Norreda torp; av föreningens gillevärd och munskänk ordnade kalas 
och fester; dryck och förtäring; redaktörens samtliga expenser för utgivning och 
distribution av föreningspublikationen Jamtlands Tidning, häri inbegripet hans 
egna utlägg eller omkostnader, evad i eller utom tjänsten; administrations-
kostnader jämte kostnader för förbrukningsmateriel, varmed avses jämväl 
underhållskostnader, bland annat på Kammarn; kostnader vilka får anses utgå ur 
Jamtamots driftkassa. 

1§  Syfte 
Reservdispositionsfonden (fonden) har till allmänt syfte att 

befrämja ändamål som stärker känslan av kamratskap inom 
föreningen ävensom att bidra till att bibehålla eller och gagneligt 
utveckla föreningens karaktär av att vara såväl en student- som 
en hembygdsförening. 

Fondens för utdelning tillgängliga medel bör inte ianspråktas för 
ändamål eller åtgärder som kan anses ingå i Jamtamots ordinare 
verksamhet, så heller inte dess styrelses, kommittéers, eller 
andra inrättningar inrättningars. 

2 § Om fondens förvaltning 
För fondens ekonomiska förvaltning svarar Jamtamots styrelse. 

Fondens firma tecknas av fogden och en i Upsala stad boende 
Storjamt, båda i förening. Fonden skall innestå å bankräkning. 

2§  Om fondens förvaltning 
För fondens ekonomiska förvaltning svarar Jamtamots styrelse. 
Fondens firma tecknas av Fogde och Överhövding i förening. 

Fondens medel ska hållas avskild från Jamtamots övriga 
tillgångar. 

3§ För utdelning tillgängliga medel m.m. 
Huvudstolen skall i kronor räknat, bibehållas på minst oför-

ändrad nivå. Årligen må hela avkastningen ianspråktas. Utnyttjas 
ett år inte hela avkastningen, må den del härav som inte tas i 
anspråk läggas till nästa räkenskapsårs avkastning; kommande 
disponibelt utdelningsbelopp blir därmed större än sist angivna 
räkenskapsårs avkastning. Detsamma gäller för därefter följande 
räkenskapsår. 

Utöver vad följer av första stycket må av huvudstolen ett 
räkenskapsår ianspråktas ett belopp motsvarande högst en tion-
del av densamma; sker det, må dock för kommande räkenskaps-
år utdelning inte ske förrän huvudstolen reparerats att ånyo 
uppgå till i första stycket angivet belopp. 
Anvisningar till 3 § 
Med huvudstol avses i dessa statuter torpfondens behållning per den 31 
december 1992, inklusive till denna tidpunkt upplupen avkastning, eller trettiosju-
tusentvåhundrafyrtioåtta kronor 65 öre (37.248 kr 65 öre); ankommande annat 
belopp, se dock anvisningarna till 4 §. Räkenskapsår utgör tiden den 1 januari – 
den 31 december. 

3§  Om utdelning 
Beslut om utdelning ur fonden fattas på Mot med 3/4-dels 

trefjärdedels (3/4) majoritet. Utdelning får endast ske efter ett 
Motbeslut där annonsering av föreslagen utdelning har skett 
innan i kallelsen till Motet ifråga. 

Om särskilda skäl föreligger får Jamtamots styrelse besluta om 
interimistisk försträckning (lån) ur fonden för att täcka utgifter 
nödvändiga för den ordinarie verksamhetens fortgång. 
Interimistisk försträckning ratificeras av därpå närmast kommande 
Mot. Vid interimistisk försträckning ska Fogden visa på en 
ekonomisk plan om hur försträckningen ska återbördas. Fogden 
ska även inför Motet redovisa de särskilda skäl Styrelsen anser 
föreligger. 
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4§ Om donationer 
Vid penninggåva eller annan till penningar eller penningars 

värde omvandlingsbar gåva (donation) får givarens avsikt med 
donationen, såframt icka annat varder av donator uttryckligen för 
allmän kännedom bekantgjort, anses vara att donationen skall 
tillföras huvudstolen. Gör givaren, på sätt sägs i första meningen, 
klart att donationen skall tillfalla ett redan av Motet fastställt 
ändamål, vare detta villkor gällande; annat villkor från givaren än 
nu sagts gälle ej. 
Anvisningar till 4 § 
Vad i annan ordning * därom föreskrives eller föreskrivas må om att donation skall 
tillfalla annan fond, utgör ej hinder mot att dispositionsfondens huvudstol eller ett 
av Motet på grundval av dessa statuter bestämt ändamål dymedelst donation för-
meras, därest donator sådan handling i enlighet med första stycket till känna giver. 
Vid donation till huvudstolen ökar densamma till annat belopp än som anges i 
anvisningarna till 3 §. Vidhåller donator att donation skall ske till ändamål varom 
Motet inte sitt godkännande lämnat haver, skall donationen av Motet avvisas. 
* Se statuter för Hembygdsföreningen Jamtamots Hederspris, 3 § fjärde stycket. 

4§  Om donationer 
Vid penninggåva eller annan till penningars värde 

omvandlingsbar gåva (donation) får givarens avsikt med 
donationen, så framt icke annat varder bekantgjort, anses vara att 
donationen ska tillfalla fonden. Fonden må ej emottaga donation 
reserverad för särskilt ändamål. 

5§ Om förslag till och beslut om utdelning 
Envar jamt må årligen lämna ett skriftligt förslag till ändamål för 

utdelning. Sådant förslag skall vara styrelsen till handa senast å 
valborgsmässoaftonen innan Jamtamots pilsneriutskänknings-
etablissement i lokalen Orvar å Norrlands nation i Upsala stad 
vidtager, alternativt den 17 maj, därest denna dag icke infaller å 
samma dag som eller senare dag än Sommarmotet. 

Beslut om utdelning fattas å Sommarmot, varvid omröstning 
skall ske i tvenne omgångar, på så sätt att i en slutlig omgång de 
två förslag som i en första omgång erhållit flest röster ställes mot 
varandra. Omröstning sker medelst öppen votering med röst-
räkning. 

Det i den slutliga omröstningen tappande förslaget skall vid 
närmast kommande räkenskapsårs omröstning automatiskt upp-
föras såsom ett förslag till den grundläggande omröstningen. 
Denna omröstningsordning för nu angivet förslag gäller under 
endast ett år, eller, om på grund av bestämmelserna i 3 § andra 
stycket utdelning inte kan beslutas inom angivna tid, vid närmast 
därefter möjliga beslutstillfälle. 

6§ Om ändring och upphävande av statuterna 
För ändring av dessa statuter erfordras beslut på ett Mot med 

minst tre fjärdedels majoritet. Dessa statuter kan upphävas om 
två på varandra följande Mot så beslutar med minst tre fjärdedels 
majoritet vid ettvart Mot. Detsamma gäller för att ändra denna § 
ävensom 1 och 7 §§. För ändring eller upphävande i enlighet med 
vad nu sagts krävs att antalet närvarande och röstande jamtar 
uppgår till minst en dubbel dusk. 

7§ Om medlens användning efter upplösning 
Upplöses fonden, skall medlen, med hälften vardera av behåll-

ningen, tillfalla fonden för Jamtamots Hederspris och Jamtamots 
Reservfond. 

INFO om RESERVFONDEN 
Reservfonden instiftades under Jamtamots 355:e Mot (§12), 

tillika Myltmot, hållet på Orvars Krog den 9/11 1985. Grund-
stommen i fonden baserades på vinsten från försäljningen av en 
jubileumsskrift i samband med Stormotet 1985, samt på den före 
instiftandet existerande Luv- och Nålfondens kapital. Uttag ur 
Reservfonden får endast ske efter Motbeslut där annonsering om 
föreslaget uttag skett innan Motet i fråga. Dessutom gäller den 
gamla Luv- och Nålfondens stadga om att medel som tas ur 
fonden skall återbördas. 

5§ Om upplösande, upphävande, samt ändring av statuter 
Dessa statuter kan upphävas eller ändras om två på varandra 

följande Mot, med minst 3/4-dels majoritet vid ettvart Mot så 
beslutar. Vid upplösande av fonden ska medlen tillfalla fonden för 
Jamtamots Hederspris. 

 
Förslag (från LG) på en ny formulering 
Dessa statuter kan ändras eller upphävas om två på varandra 

följande Mot så beslutar. Förutsättningarna är dock att varje 
sådant beslut sker med minst trefjärdedels (3/4) majoritet grundad 
på minst en dubbeldusk närvarande och röstande jamtar. Vid en 
upplösning av fonden ska medlen tillfalla Hedersprisfonden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FÖRSLAG TILL BESLUTSGÅNG VID MOT 
1a. Att anta statuterna för Jamtamots Reservdispositionsfond. 
1b. Att reservfonden upplöses samt att Reservfondens medel tillförs 

Reservdispositionsfonden 
2. Att ersätta lydelsen i 7§, Statuterna för Dispositionsfonden, med "§7 Upplöses 

fonden ska medlen tillfalla Jamtamots Reservfond." [Bekräftelse vid två Mot 
med 3/4 dels majoritet] 

3. Att upplösa Dispositionsfonden i enlighet med 6-7 §§ Statuterna för 
Jamtamots Dispositionsfond. [Bekräftelse vid två Mot med 3/4-dels majoritet] 

4. Att avveckla Fonden för den Zetterströmska Gravvården samt överföra dess 
medel till Reservdispositionsfonden. 

5. Att avveckla Nål- och Auktionsfonden samt tillföra dess medel till Jamtamots 
Reservdispositionsfond. 

6. Att bekräfta att medel från s.k. Halvarlotterier och erlagda böter ska tillfalla 
Hedersprisfonden. 


